
���� ه�ار س��� آ��ر اس�، و ه��� آ� �� ��ا�� هر آ�� 
	ر������ �، آ� د��ر 
��د, ��
�، �+$� *دم ه�ي ا�� داس��ن ه&� س���� و "ردا��� ذه� �$�ل "رداز ا�� 

.*��3 را آ� �� ��ا�$� ��ور �2�$�. .�0 /�ي .�-ر��  
 
 
 

�� 
 

 
�ر ��رج از  آ� �� روي، �$� را,، ح�ود د, آ$7��س6 �� 5رف �$ر���از ����، �$ر�

 �� � و آ@����? <�=�,دس� �> ��د, *س;����، ��ر��2 راه� س� آ� �� را از 5ر�: �
 واه� سرس�Cي س� در �$�ن آ�, س�ق "$�3ك.  �$رس���س�ق "$�3ك � �� آ@��ر دزد

�� ا�� واه� . آ�ل ���Gله� و ��F ه�ي آ��ري، در ���ب �D&� س�ري �� ��م ��/ ��
 س�ق "$�3ك 67J ه� و "I3$ ه�ي وحD� *ن �� س�ق "� ��H �� *��، از ا�� �	� آ�


�, اس� ,�$���.  
                                    

 �$ر��� از آ�K �� ��س6 �@ا���2 . *��د آرد, اس� �@ ��س6 �ح�� را س�ق "$�3ك
 دا�$?  ��ره&$� .�.  را �راي ز��/� ا���Lب آرد �ر �� رو
� �$���$ر���*�� و �را 


�ن در  �5��زJ;ران و ��ي و ادو�� از :  در آ�ر ��Kرت ��دس�ق "$�3كآ� وي .MC از �
��ن و س$���ن��2� و *��د DJ: و 
&�ل �ر �� �D	� �� �$ر��� و ��7
 و ���
�C�
 �� �رد، و ������ت و س��ر ��7و��ت ز��/� �� ا�� 5رف �� *ورد و �� دو
                           .                           <رو��

  
آ� �ردي ح��� زرآ3�  د��ري را �� ز�� /ر<�� ��د از ����اد, ��س6 از ��س6 �@

��م ��د
.  ���� اي �ر��, ��د و روز/�ر ���� دا
���س6و در ه&�ن . ��&�2 و ��
 �0&$? /ر<� ��Kرت را ره� آ�� و �� زرا�J ح��� �@ ��س�6&� دا�? ��Pر 
� آ� 

 �TS� ه� �� /���� ��S از ا�+@ب ه�ار و �	�0 و "�R روس$�، ا���س و آ�F�. Hردازد
 ��ل ����� �� ���5 در ح��� �@ ��س6ه��U را در *�Pرف �رز �� ��راج �رد�� و �راي  

��ر, اي �&���س�ق "$�3ك                                                                            .
                                                 

��C ��ز, از س;ر ح��� �@ ��س6روا�� د�Gر ا�� اس� آ� 
��و.�3 اي "ر از دو- �� 
�� ��د آ� دو�� ����ا���س$س روس$� ���تD/ز�� Uه�� Hاز <روش آ� M-ح� �روس 
�ل را�R  را ����خ اJ@م آرد و �� دار��/�ن *ن �راي �X��S اس2��س ه�
�ن �� "���ت

�� ��د "س ��س6 �@. ���� دو ��, �	�7 دادD/ ز�� Uش زن و <رز��ا��Z* �� ,آ� ��ز 
�� ��د آ� �Gر �� 
�د آ� ;/ �����Jا �ر �� �C� ن ا���$�
��Cر 
�د، ���تاز Jا �� 

�� ��دDG� ز�� �C�
�� و.�� . و در ��ت �+رر �راي �X��S اس2��س ه��U �� دوCو ا�
�� ��د آ� آ�رD/ د��ز�� ��
��و.�3 "ر �@ ��س6ا�� 
� آ� .  از آ�ر /]- I� و ���� 


�,، و ه��ز ه? آ� ه��ز اس� ا�� ���تاز  M5�� ت ه�ي�� ه� را ��د �ر�� از �
�� ���� ح��� �@ ��س6در هر ح�ل . ��ز����/�ن وي �� ��ان ��<��2
 ��س6 ور

                                  .             �� آ�ر زرا�J "ردا��س�ق "$�3كرا <رو�� و در 
                                                                                                 

.  ��F ه�، �� *��K آ� �� 
�، "�7 "�7 -�ف آردUز�$� ه�ي دو س�ي در, را �� آ&ر آ
 �� از ر��ش ��ك -�ف 
�, �راي هر "�7 �� "ر�$� س�G� د��ار, اي J&�دي ��� آرد

در ز�$� ��Pح 
�, ��Hي ا�� "ر�$� ه� . آرت ���H� �ر "�7 ز�ر�� ��7/$ري 
�د
��ب، زر
I، /ردو، "���، ا�K$ر، و ا��ر Zرص آردJ ن���� .  در�S� ،,در ���$� �&�.



و ز�$� ه�ي "�� .  ز�$� ه�ي ���$� دو ��F را، �� در���ن �� �� ��آ���ن �M��C آرد
.                               �&� واه� را �� /��م و زJ;ران و س$;� ا���0ص داد�ر�� .

                                                          
��ت آ���ه� آ� در ��H دس� �@ ��س6. ��
 س�ق "$�3ك آ�D و زرUJ را از س� ر

_� ذ�$ر,  �� 
� و �� *ب ا�� .��ت ه� در ح�. اح�اث آرد, ��د �Dروب �� آرد
.و.�U در���ن و ��ر�J را �Dروب �� س���  

 
��ِب Zر�� واه�، در دا��� ��س6 �@���� اش را � �$
 از ��D ��م و آ�, /M در ح�

 ���Dرف �ر ��آ���ن و آرت ه�ي س$;� و در ��H دس� ز�$� ه�ي /��م و زJ;ران  �
��رد و ��اب، و رو�روي ا�� ا��ق، ا�� ���� ��M2D ��د از �I ا��ق �راي ز��/� و . آرد

�2� �cCP، آ� : *ن 5رف <�Tي ��Pح� آ� ح2? ح$�ط را دا
�، دو ا��ق د�Gر
��ري در �I آ�R دا
�، و *ن د�Gري ا��Cر�  .�
���� ح$�ط .رار دا� �
.   ��Cل در /�

                                                                                                              
          

، و از س�ي د�Gر د�ر دز از �I س� آ@�� س�ق "$�3ك��د�I �ر�� *��دي ه� �� آ@�� 
�� ايآ@�� � �$S&� ر" ��C�� ي��ح��� آ�ر/را�� آ� در آ�ر زرع .  ��د*��د ز��ن و روس

س�ق  �� *��د ز��ن از ��� اي را ��ري �� داد�� هر روز -Cح از 5ر�: آ@�� �@��س6
 را �� زن و دو "�رش ��	� �� ح��� �@ ��س6 �� *����، و 
e ه��Gم "$�3ك

�� اي از 67J ه�ي *��ار �راي /�س;��ا��Dن �� D" و �� ا�رت آ�ر روزا�� و ���
/]ا
��ز��ن *��د�D/ �� ز��                                                                         .      
           

، "�ر �@ ��س6در ه��Gم <�ت .  ������ن روز/�ر �� /]را�$�ح��� �@ ��س6و 
 ��S� ،ر�زن �رد, و در آ��ر ��Cل ا��ق . ، �$�� و دو س�ل دا
��ح&� 7J���ر/

، "�ر 7S�@Z� .��D و /7� د�Gري س���� ��د و �� ه&�رش در *ن ز��/� �� آرد
:
�J ر، �$�� س��� ��د و�2�
: د��ر دا�� اش آ��J ،د�� �$� آ� د��ري ��د ح�


�هر داد��، U را �� "�ر J&��ح��$�و و.�� . س�C, روي و �&�$2 �7S�@Z �� سر 
�
و در �I روز /رم آ� ��د ه�ي آ��ري ��
�ك و �CZر را از ا�� س� �� *ن س� . آ�, /]ا

ي J&$:  را اس�Lرآ�ل�� وزا��، ��fD از حU$D <راوان، /�دال *ب �D&� س�ر 
. ��ا�U �$��رزاد. "��ا
� و از <راز "ر��G, در *ن 
$ر�� ر<�  

                                                                                          
 ،�
 را ه&�3ن <رز�� د��ري دوس� �� دا
�، و ح��$��@ ��س6 ��ن د��ر ��ا

&� gدر ح: وي در� ��Cح� h$? از از �]ل ه	از <�ت، دو س U$" �2�� آرد، آ&� ا�
، س	? �@ ��س6، ا��، "س از <�ت 7J� �ح&�.  �DL$�ح��$� را �� س�ق "$�3ك

س	? �ح&�7J� را .  ���� اي ��رگ �ر����س6 را <رو�� و در س�ق "$�3ك��د از 
�S$>ر����ر�و �� <�ت .  ه� �S$>ر �7J �اد, ح������رگ �� ،�S$>ه�، آ� �� ز��, ر 

 ه$h آ? �&� /]ا
�، ور�k وي آ� هر آ�ام �� ��7jD اي سر/رم س�ق "$�3ك از ��د
 در "��$� س�ق "$�3ك M>�Z ������، و س�ق "$�3ك��د، از زرا�J و آ�D و آ�ر در 

��Gل آ�لدس� � ,�G� و در ز�ر ،�S7. ?� اس&�J$7$�ن، آ� �� /���� ز���� "��ه�G,  رس
/��� از ز��ن ا
��2$�ن ��.� ����, اس�، �� ، آ� 
$ر �+��Uد, اس�، و "��$� �ر از 

�
و ������ن �� ��ت "��K, س�ل �را/�, . دس� و�را�Gر ��د و ��ران و �رف آ��ري ره� 
��ان Fردزد و *��د ز��ن/�س��2 در س�ل .  ��د��� �ح&�7J�  "�ر دوم ��١٣nn ا�S� ،
 *��ج �&e ه� و ، در �ح�Cح� ��o ا�ران و Jراق، آ� �	ران هر روز و هر 
�eح&�آر�?


I ه�ي Jرا.� ه� .رار �� /ر<�، ���� از ا�� �&�Cران ه� و �� �	��� <رار از ��
 را س�ق "$�3ك�	ران، و در ح+$+� �� ا�G$�, <رار از �	�&� آ� �راي ��د س���� ��د، 

�	�ر-� ه�ار ����ن از ��ز����/�ن  g7C� ���S$>ر��ر�ر دوم �ح&�آر�?.  ه� ��ز "س �" 
، و �ح&�آر�? ��د، دو�� ه&$� �ح&�ح�$�او�� :  ��د�ح&�7J�از س� "�ر 

.                                              �ح&����Sدس���   
 



 
 

 دو
 

.  را س$M *ن س�ل در ��$�ري از .�&� ه� �راب آرد, ��د��س6 �� �$ر���را, ��آ� 
ران <راوا�� *ن س�ل �ر 2Jس س�ل "$U آ� �2D���� ��د، ��.  ��د�١٣٠١	�ر س�ل 

�� "ر ح�-M ���� �� دادJاز زرا �S$C5 . ��ر��, و�7J�&ح� �Jر در آ�ر زراGا��، د� ،
2�e داري �� ر<$S� �� س�ق "$�3كاو س	&U را از . ��Cد� Hد، و ح��� �� ه� <رو�
ح��� .  -�ا �� آرد���ح&�7J� �$رزا او را ��س6اه��� . درس �� داد. آرد

�� ا-رار دا
� آ� <رز�@��س6
ا�� ��د آ� هر دو "�ر را ـ  . ��ا�U �� س�اد ��
�7J�&و �ح �7S�@Z را ـ  ��د ?rآ� �
2�e <رس��د, ��د�@��� ��  .  

                                                            
در *ن  روز *<���� �$&� ارد�C	�D، آ� ه��ز /ر�� از را, �رس$�, ��د و ه��ز ��$? 

F�2ي د��� ،�
 "$sا�� �� "� و Jر.G$ر �� �� و �$رزا]�ر �	�ر, را �� ��د �� ه&را, دا
 ا����د, و �� -Cرا�� ��س�CJ6ي آD&$ر �ر دوش در آ��ر ح�ض ح$�ط ���� اش در 

، آ��ر �ح&�ح�$�"�ر دو س��� اش، . �D? �ر در ���� دو �� آ���, ح$�ط دو��� ��د
��ب "�ي "�ر، روي س�G;رش ح$�ط آ� ه��ز از �? � �2� ����ران د�eD �$س ��د، �� 

.                                                                                            ��زي �� آرد
                       

هر _7ع ح�ض �+ر��C "���د, و�e . ح$�ط �	�ر/�
� ��د �� ح�_� �ر�ع 
M2 در �$�ن
�C� و ار�;�ع ،�
دور �� دور ح�ض را .  *ن از س�G;رش ح$�ط �+ر��C دو و�e ��د�5ل دا

�$رزا داد, ��د *ب ح�ض را آD$�, و ��ب از ��آD$ر . "�
��� ��ر�2� اح��5 آرد, ��د
��ه� .ر�� ه�ي س;ر, ه;� س$� را در ح�ض ا��ا��� . ز������ "�ك آرد, ��د��

��$C� را �	�* �
 از ��ب ه� آ� ح�-�7 �ح&�ح�$�. ��د��، و ح�H در *ب زHل �� 
اش سر �� ر<�، دس� ه�ي آ����� و �7F� اش را در *ب <رو �� �رد و �� ��اس� 

 ه&���Pر آ� �� �Gرا�� در ���� ح$�ط را �� "��$�، /�, �Dري �$رزا. ��ه� ه� را �G$رد
�� آ� دارد درد . "�ر ��دت را �$س ��2’’ �� زد آ�، �ح&�ح�$�ه? �� L��� در��

�Dآ �اه� �$���ا�� .�. ��� �� ��7م �$�� ِآS� ?س �� ! ��7 ه�C� اه��� �� �آ
‘‘ را �Jض آ��؟  

                                                                                               
در ���� دو ���G آ���, �� دو "�7 از آ��� �� رواق ��+;� ��ز �� 
� آ� "س از �	�ر 

�� دا�M  رواق آ� �� *��ي، دس� راس�، در ���� .  ح$�ط �� رس$�"�R .�م ��
Z$ر از ���راح آ� . ���راح وا.ع ��د، و ��ي ��� "$�Dب او�$� ���+MC وارد 
���, ��د

�
و . درش �� دا�M رواق ��ز �� 
�، ا��Cري و �cCP ه? در ا�� _7ع ح$�ط .رار دا
�	�ر ���3Z �ر�ع، و در ا5راف در وسط ح$�ط ح�_� �	�ر/�ش، و در �	�ر /�
� *ن، 

در ���3Z ه�، /M ه�ي �ح&�ي، و در �2� از *ن ه�، . ���3Z ه�،  را, ه�ي س�G;رش
.                                         �I /ردوي آ	���ل �� 
�خ و �رگ ��ز, و 
�داب �	�ر,

                                                            
واق آ� �$رون �� *��ي و را, س�G;رش �$�ن دو ���3Z را آ� ح�ودا ه�D .�م  از ر

��S دور ح�ض �� �ر�$�ي و ��ز ح�ود . ��د �� "$&�دي، �� �e ح�ض �� رس$�ي
�� . ه�D .�م �� ر<�� و �� رس$�ي �� "�7 ه�ي ��7ي س���&�نC�� �7" ر�	�

� ه�، در ا��	�ي �	�ر��اب، رو�روي "J .7ر�X �� را �� دا�M �	�ر��اب س���&�ن �� �رد
�Kر, ه�ي دو ا��ق ���7� �� I� . راهرو .رار دا
�، و در دو 5رف راهرو �	�ر ا��ق"

 �D" ������ �� ارس� ه�ي �7��ي �� �	D" ا��ق ه�ي  ،�
�	�ر��اب ��ز �� 
��، آ� *ن �$� �� �	�ر "�7 �� ح$�ط ��7ت "�D س���&�ن �� ر<��
. س���&�ن را, دا



و ��S از �7��5، �ح��5 . �ط ��7ت دري ��د آ� �� �7��5 ��ز �� 
�در ا��	�ي ح$
. �ح�0ر د�Gري آ� �حG� M	�اري /�و ه� ـ دو /�و ��د, ـ در �	�ر و ������ن ��د  

                                                                    
��، در ز�ر آرس�، آ� ��5ر, ز����نD" از ا��ق ه�ي �در �2 ,�G� د��را /رم در  

 ،����� ��د و ه��ز 
e ه� ��CKر ��د�� ��+M ز�رش را رو
� آ
، ه&�ر 
�2,دا
، ��اهر 
�آ�، و 
�2,، ��در �� �� ���?. �$رزا، از درد �� ��د �� "�$3$

2�رش، در آ��رش ��د�� و د��ار�U �� داد���در ا�� ز��ن، . 
2? دو�U ��د. آ�
 �Gران ��د و �� ا���2 در �$رزا.  ��زد, س��� ��د
�2,  �$�� و "�R س�ل دا
� و�$رزا

�$�ن ����Dن �� ����ردي و H.$�ي و ��7C� و �� *س��� �Sروف ��د، دا
� ح�-�7 
�� I�  ،داد �را در �ح&�ح�$� آ� راش را از دس� � U� ��ز �� ه�اي ��ه� ه� دس

7��ش آرد، و *ب ح�ض آرد, ��د، �� �D" �$��C0J �+� اش را /ر<�، از آ��ر ح�ض� 
:                                            �ح2? او را �ر روي س�G;رش ����D، و �� �j$ر /;�

                    
 

ح�H !  ـ  �� �&� ��اه� *دم ��Dي، "�ر؟ �� ا<�� ��ي ح�ض �;� �� 
�ي
!��Cس� �� درك  

 
 oو� oو� �S� ن -�اي ��ح&�ح�$� و* e.�S�
�، و � �� ���?، آ� 
�2,�درش،  �7

:                                              در �$�ن درد زا�&�ن ���� آ��ن �� /;�  
 

��, را! �$رزاـ  و�U آ� ��3 را، *.� / �� M;5 ،ش�� ��
!آ�ر�U ��ا  
 
:   را د��اري �� داد /;��ح&�ح�$� دوان دوان �� ح$�ط *��، و در ح��� آ� 
�آ� 

                                                                                                        
2�$��$رزاـ  *.� � ���C0J د��ن را��ه� �ر_$�. ،  Hه&$� ح� ،�
 ���?، د�Gر هر �� ��


�د �� Uد . "$�ا��� �� /�ر�3� C-ح آ�7 سحر ا.�Cل. زا=� دا
�. �$ر���د�eD ر<
U��Cد� ��. ر<  

 
 
 
 

                                                      

 
 
 
 

*ن روزه� �� /�ري و اHغ ا�� را, را .  ح�ودا ه�D <رسc را, ��د��س6 �� �$ر���از 
����* �� ��Jس� U
ح�H آ� �TS� از .�&� ه�ي را, را ه? س$M �رد, ��د، . 


�د �� ا.�Cل ���ا�� *ن را از �$�ن  ���? ��CKر ��د  از /�ري "$�د, �ر_$��$7� �� ه� 
.                 س�G@خ �� �� ����, از س$M و /M و Hي ا��C, �	�ر, راح� �ر �� ��7 �را��

                                                                              
U ��ب اس�،  ���? ز�� ��د �	M و "�R س���، و ��ن �Sروف ��د آ� دس��ر_$�

 آ� دس��Dن �� ده���Dن �� رس$�، از او �راي �$ر��� و ��س6اe7Z ����اد, ه�ي 
�� *ن روز ��D, ��د آ� سر زا=��� ح�_ر . �� د�$� *وردن ��3 ه�
�ن د�Jت �� آرد��

 ر_���  �&� داد ه$h .���7 �$رزاا�� ��د آ� . 
�د و زا=� �� ��3 سر زا از دس� �رود
 .���7 د�Gري ه? ��س6 ���? ��3 اش را �� د�$� �$�ورد، و اH در �ر_$�د�Gري Z$ر از 



  را،  �� ن، ��ن 
�/رد دوازد, س��� 
��راد دا
� ا�� "� و *ن "� �� آرد آ� �$رزا. ��د
 ��
د��Cل ا�� .���7 دو�� �;رس�� آ� در ���� ح$�ط �� سر و -�اي ز��د روي "�

 ���? .ر �� زد �ر_$�. 3� وارد 
��� ���? و از "س وي ا.�Cل /�ر��ر_$��ر�$�، و 
:            آ�  

 
�Gر 
&� ه� ��اي �2رد, /�و و /�س;�� ه��$� آ� ح�&� . ـ  ا�� �� و.� زا�$�ن اس�


����M در �	�ر ��3 �$�ور��؟ *�	? �� ا�� را, �راب و س$M و ِ/M و ٌ.  
 
 ه��ز در  آ�
�آ�.  ���? آرد و�� �$�ي �G;��ر_$� ��G, سرز�U ��ري �� �$رزا 

:  ���? س@م و اح�ال "رس� آرد�ر_$� را در �Mj دا
� �� �ح&�ح�$�ح$�ط ��د و 
�� ��ب 
� ��H�ر, رس$�ي.  ���?�ر_$���ا J&رت ��ه�، ’’ .�� ?��
. �0;� ��ن 

 ���? �ر_$�و ‘‘ .�را ا��+�ر د�ر آردي؟ ��اهر �$�3ر, ام دا
� از دس� �� ر<�
�;/                           :                                               

��G را, �$��ازي. ـ  ��ب اس�، ��ب اس�
 را �� 
H . ��,�2زم �$�� ا��+�ر ا�? 
��س?

���C روز درد �� آ�D و ���� �� . ��3 او�U را ه? �� �� د�$� *وردم.  I�


2? ��ا�� I� �� �� U.@5 �$رزا� *.� واH ا�. ح�H ����� *ن 
2? او�U "�ر *ورد. آ
. �� داد  

 
:و ��S رو �� �$رزا آرد و ���, آ��ن ادا�� داد آ�  

 
 �.* H؟                                                   ا�$رزـ  ح��اه�� �� �� �S>ا�� د ،  

  ،�
�� �&�. ��.س��? ��
�، "�ر �� د��رش <ر.� ��ارد.  ���?�ر_$�ـ  هر   
 

و ��ون . دس�U را سر ح�ض 
��. را �� آ&رش س;� آرد ���? ��درش �ر_$�
 ز�ر آرس� �� ��Lع ��$2 
�2,ا���7KJ �2 اي  از ��د ��Dن ده� �� ا��.� آ� در *ن 

 را �� ح�ل ��د ره� آرد، �� �cCP ر<�، و د�o �ح&�ح�$� 
�آ�، . داد, ��د ر<�
 آ� �$��U راح�  ه?�$رزا. *�� را آ� از -Cح روي ا��ق �� ��
$� �� ا��ق زا=� �رد

  ،��D� ح�ض �C� د روي�� ,�
 �راد را روي زا���U /]ا
�، �� �ح&�ح�$�
:                    /;�ا.�Cلدس��ر ��ي داد، و رو ��   

 
�� �Cر؟ را, �� ��ر ��د؟ا.�Cلـ  ��اح�<�  ،  

$ر �رخ /�ري را ���� �S&. -� د<�S ��د�I ��د ��ي /M /$ر آ�$?. ـ  ��دار، �$7� �راب ��د
?�.آ  

�?، س$M در $C� �G�  ـ����؟�$ر�
  �را�� ه? دا
��. ـ  �� ��دار
<2ر آ�? ا���ل .  �&�م ��� ه� ه? "ر *ب 
�,ا�ح&�ا�. ز��د �را�� ��ا

�
.و_ع �ح�0ل �$7� ��ب ��  
 

. ��jDل /;��G و ��
$�ن ��ي 
���ا.�Cل و �$رزا ��ي *ورد و �راد  
 

�� �� /�ش رس$�"�R س��S� �J، ��د�I اذان �jرب، -�اD" ي ه: ه: ��3 از ا��ق .

�آ��;/ ��:               از ا��ق �$رون دو�� و ه$�Kن زد, و �� -�اي �7  

 
�7:�$رزاـ  *.� D� ،!���
اس&U را �� �� ��اه$� �G]ار��؟.  -�حI� e "�ر د�Gر   

 
 را از ا��ق  را <رس��د .ر*ن�راد �$رزا.  ه��ز *��K ��دا.�Cل.  �� .7$�ن "I �� زد�$رزا 

س�ر, ��� اسرا�$M *�� و او�$� *�� -;ح� . "س از دس� و_�، .ر*ن را ��ز آرد. �$�ورد
 ،,�
�� *دم’’��ز � ��:                               /;�. ��د‘‘ ...�+� آر�  

 



.�ح&�آر�?ـ  اس&U را �� /]ار�?   
 

e�.7? و .  ا��ق زا=� ر<� ��S از �� �ر��س� و در ح��$�2 .ر*ن را �� ��س$� �� ا��ق �
���� ��ر �D&� ’’دوات را �ردا
� و در ��ف -;ح� "�D ��7 .ر*ن، ز�ر �&�7 

، ه;�ه? �رج اس� �I ه�ار و دو��� و ��د و �� هKري 
&��، س�م �ح&�ح�$�

�‘‘ ذ�ح�K ه�ار و س$�0 و �$�� و "�R .&ري�� :’’ �&D�، �ح&�آر�?���� ��ر 

س$�0 و �I هKري 
&��، دوازده? �&�دي �	�رده? �رج �kر س�� �I ه�ار و 
و �� ا�� �ر�$e ��رس$�,  ‘‘ .ا����� ه�ار و س$�0 و �$�� ه;� هKري .&ري

.                                     ��م /ر<��ح&�آر�?  
   
 
 
 

              

 
 
 
 

�� ���� ��زاد، &$� �� ،e
��  آ� ��S از <�ت ح��ح&�7J� �$رزا، ��در ��ن ���? *ن 
، د��ر ح��$� ز��/� �� آرد، ��س6 در اح&� *.� زرآ3� �� �رادرش  �@��س6

�, 7S�@Z� ـ ه&�ن د��ر س�C, و �� �&2� آ� سeC ��دآD� زرآ3�اح&� *.�  


�هر سS$���د ـ   �$� *.� 7J� ���?، �	��� و ه&�رش اح&� *.� زرآ3�، ح�
���C+� �آ� دا� �$�
� �� ه&را, ه&�ر و ��3 ه��ح� ��  ،Uc$
 *���� �CJد 
 �K��6س��ل، �C.ا �ر�3�/ ،Uن و ز��C
 ،�7Jن ��.ر�"�� ا-jر، 7J�، و ز��ن *��د 

�Fي را �� J	�, دا
�، ه&� در ��س�0.6ب * �;$rو �روسJ ا و�J در �� آ� _&
.          �&ع ��د���$رزا���ل   

 
 "رد, اي �� دو ا��.� آ� در س&� �> راهرو وا.ع ��د از وسط �� �I در/�, �5.� آ�

���
�� ��د �� ه? را, داLاز *ن *و� �
او�$� ا��ق را *.���ن . �+M/ U ه�ي �ح&�ي در
در ا��ق دو�� آ� درش رو�روي در ا��ق زا=� ��د زن ه� و ��3 ه� . ا
�jل آرد, ��د��
�� ��د�� آ� ��رش �&�م  ا��ق ه� را . �&ع 
�, ��د��
�راغ ��دي در راهرو /]ا I�

.                          ��از, رو
� �� آرد�+ر�I� �� �C ا  
 

 IDب ��د����+M "ر از ذ�Zل � I� ،�/ر�� ��� �S&K� در وسط ا��ق *.���ن، روي
�
در آ��ر ��+M، س� ��<�ر از ��ب آ	ر س$�, و ح+� ه�ي ��-را���� 
�ه�، . .رار دا

�� ا�Cر .� و �$? .���� /�7ار ��رگ در �I 5رف ��+M.  و $� روي ��آ��ر �I .�ري 
. ه�، آ&� دور �ر از ذ�Zل ه�ي /M ا��ا���، از ��ي دم آJ�CP� ,�$D� �Cر �� داد

او در ح��$�2 دود "7C. I� را از ده�ن و .  ��د
$�CJ cد��<�ر �	�ر�� ه? در دس� 
�رد ه� . س�راخ ه�ي �$�� اش �$رون �� داد، ��jDل ��ز آردن س�راخ /ر<�� ح+� ��د

�� و �� ��Lع ه��� آ� در آ��ر د��ار ��ي دا
� �2$� ه&� روي د
�32 ه��� ��D
.             داد, ��د��  

 
�+M �$رزا � M��7ار, ه�ي دا�و �� /رم آردن *ن روي  �
 �2� از ��<�ر ه� را �ردا

�
�� rرف . ��jDل � ،oزرد ر� ���j>ا eس� آ�س� "ر از ح  ،�Kر�� ��در �I س$
�Cت زJ;را��، �r Iرف *ب ��Cت آD� آ�ك و 
$ر��� ز�CK$7�، �2� دو rرف �

�� ��د��
�TS� از اس��2ن ه� از . س��Zت  �D	�، و ��Sادي اس��2ن و �2C7S� /]ا



����ي آ M$� آ� �ر آ���� حe �$رزا. ��ي "ر ��د، �TS� �$&� "ر، و �+$� در ا�
�����C و ه&$� �� ,�
�� �ر روي ح+� داغ 
 آ� حe را روي *�� U� �L" رو ردر

 ��c$
 CJد��;/  :  
                                                   

 ��ـ  *.� از �رآ� �� �Cر؟ ��H�ر, ا�� �&�27 �&	�ري �� 
�د �� ��ز �I /ردن آ7;
 �� *�� و اس? ��دش را �� /]ارد Mr ا���P7ن؟                                    

�� را �� �� �&	�ري؟ �� . � ه�س��&	�ري آI7 ��ر�. ـ  *.� �&�27 
�, �� ��اه�
ر_�  ��ن �$ر ح�H ه? �I *دم .��7� ـ ��@ ��د . ��د, ز�ر س��� 
�, ز��/� آرد, ا�?

R��&�27 وح�ت �� .   �� �2� از اح;�د .Kر ـ ���� ز��م ا��ر �&�27 را در دس� �G$رد"
�$���س6ه&$� . ��اه�، ا��$� �� ��اه�$C� د��ن را��د، ا/.  �

e آ� ��  I� ر

 �� �K� �رود، ��ي ه&$� دو <رسc را, .�Pع /M <ر�����, ��ا�� ��CKر ��
� از ا�
ا�Pر�: راهU را �� �����، و ا/ر �7$� 
��س �$�ورد و ز��, �&���، ه&� �$�ش را 

����� در �$���ن و�U �� آ�� ?D��� و ��L و "�� ��.  
 

�� "I �ح2? �� ��<�ر زد، س�زن را �ردا
� و ����,�$رزا� حe را روي ح+� �&ع و ��ر  
:                                                                                              آرد، و /;�

                                                      
 و�� �Gر *�� ��زل 
�, آ�. �&�27 ا��$� �� ��اه�. 
&� ح: دار��. ـ �L� ،�7$ر

ا��$� را 
�, �راي �&�27 �� *ورد؟ .C@ آ� ا�� 
�, ه�ي .���ر �2� �2� *���� و 
�$?؟ ��ا "�ر 
��، �Gر ا��$� دا�
�آ�ر< I7&د ا�� .  را �$��رزدا��C� �.* ا/ر�� �$ر�
�
.��د��ن ه? �I ذر, ا��$� ��ا  

 
:اس��2ن ���U را ه�رت آD$� و وارد �ح� 
�اح&� *.� زرآ3�   

 
�$�, ام . �� ا���K دس� آ? �I .�ري ا��$� و *را�U دار�?. �� /��� راس� �$رزاـ 


��ا���K آ� ��ز ��ب . 5رف ه�ي زاه�ان روز ه� ه? �&� 
�د دو <رسc ���<رت آ

$cاس� *.� .  

 
�� ��د و �F: �� آD$�ا.�Cل�D� در ����از دا�M ح$�ط -�اي �ع �ع .  /�ر�3� در *س

��* �� �� �]ر آرد, ��د آ� ا/ر �$رزا. ردو ���� ��د��/�س;�� را �� در�� /. /�س;
��. ��3 اش س��? �� د�$� �$��� �رج ��ه��. <ردا .رار ��د ��7 س;$� و .�ور�� درس� آ

��ودي �ع �ع /�س;�� .Pع .  .�0ب در �	�ر ��اب دا
� آ�ردش را �$� �� آردا-jر
�

� .رار ��د 
.  .�0ب 
e را در ���� �$رزا �&���ا-jر.رار ��د . �� �/ e

�� �$رزا .�ل آ�7 "��� و دل و رود, .��ر
� را ��ر �G]ارد آ� �� -Cح ��ب �� �$�<

� د�Gر �	�ر��اب "$�ز "�س� �� �راد.  .�0ب داد, ��دا-jر/�س;�� را �� �/ I� در 

���� �ر �� 
�. آ� �

�, ��د و ��د ��اش ��اش دا Iر آ��@ ��ر�Gس&�ن را . ه�ا د�*
و .  /�, از 5رف -Lر, ه�ي ر<$ع ر�h -�اي Zرش ر�J �� *��ه? ا�ر /ر<�� ��د، و

�e.�S *ن �رق د
� دوردس� را رو
� �� آرد�                                             .
                                                                                                   

�2� از 
�هرش �� /;�، �2� از . ��Gي ز���� /M ا��ا��� ��ددر ا��ق زن ه� ه? /;
 "$راه� �$� ح��$�. ��3 اش، و *ن س���  از "�ر�� دا��� آ� ��ز, �ر��, ��د


2? . /�7اري �� �� دا
� و ��ر.�ش را �ح2? ز�ر ���� /ر, زد, ��د I� �2��� و��د ا�
 I&� �� رو و ,�Cر ��ان س�هر ��ر .  را از دس� ��اد, ��دزا�$�, ��د، ه��ز �@ح� �I د�

�
�	�ن �&� آرد آ� . آ� �U&D �� ���? ��ن �� ا<��د سرخ �� " h$ن ه�� ?���
 �رادر سS$�.  *��, اس� دل ��
� ��ارد7S�@Z� �� سeC �@�� آ� سر ح��$�از 

 آ� در �$ر��� س�آ� ��د، ح��$� ه? �رادر ح�� *.� زرآ3�زاد, ���? ��ن ��د، "�ر 
آ� <S@ ���? ��ن در ���� اش ز��/� �� اح&� *.� زرآ3� ، د��ر ه&$�  اش ��د,زاد

 را �� ح��$�ا��2ش .  ز��, ��د7S�@Z�و�� ا��2ش . آرد و ��ن و �&U2 را �� ��رد



�7S�@Zداد, ��د��                                                                                     .
                            

 7S�@Z�.  دوس� ��ا
�7S�@Z� را �� ا��از, �ح&�7J� �$رزا ����? ��ن ه$h و.
 �� ه&$� 7S�@Z���ر ه� .  �I "�ر�� *.� ��د7S�@Z�از ��ر ���? ��ن . �$� د�Gري ��د

�$��	� ����, ��د��س�ق "$�3ك در ح��  :U�* و �C�" .�7S�@Z �� �� �� راح
�I �ح�� ه�س *��د آ�<� ��د، �I �ح�� داغ،  �I .  آ�� را ��0حeح��$���ا��� 

��ر, اح&� *.� زرآ3� ��Sش .�ح�� ره��� از ��� I� ،M+J �ح�� آ���, از ��د �$�Lدي 
 ��دش ح��$�.  �� در ده�7S�@Z�اي �&� دا
� �� ا���2 �� ازدواج د��رش �� 

ه���  M/ U� 7S�@Z ���/ ،��*�ه��ز ه? و.�� اس? . ه? ه&$� را �� ��اس�
�
.  اهM ا�� ��"�آ� ه� ��Cد7S�@Z�و�� . �� ا��ا�� و �&�م ا��ا�U داغ �� 
��&J ر �� "�ر�Cرا �� ا� �$� ه$J h@.� اي ح��$�.  داد, ��د��سU �$Sسرا��Kم ح�

 ���$Sردن /]اردس/ U� "�ر �2� �I سS$�.  ��ا
� ا�� ����ر ��د �� �0&$? وا���
���? ��ن . �$ر��� از �ردان ��&�ل  *.� زرآ3�ح�� ��د، و ح�� *.� زرآ3� �دا�

 ح��$�/�ه� از سر حرص، حرص ��
� از ���? ��دري دا�Zار، ��Gه� eTZ *��د �� 
 را از آ�, *ورد��، 7S�@Z��� ا��ا��، و �� ��د *ن روز آ� ��� �$&� /رگ ��رد, 

                         .                                   �Tj� ����2, را, /U��7 را �� ���
                                                 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

����S از r	ر �I روز �رداد . *ن روز ��د 
���ي �� وز�� و /رد و ��ك را در ه�ا �� "راآ
���? . /ر�� �;+�ن *ور ��د. ه�ا داغ ��د. ه�ا از /رد و �CZر �� ر�o زرد در*��, ��د. ��د

��Dن ��ن .���
ري ���I در آ�س� اي ر��L و rرف ه� را �ردا
� و  �� .�0 
�
س� روز ��د ح�ض را ���� �2رد, . *ب .��ت ه� �$7� آ? 
�, ��د. روا�� ح�ض *ب 

. دو ��ه� �� /]
��@ ��س6 از �رگ . ��د�� و�� ��ز �$7� ����, ��د �� "ر 
�د
 ه$7S�@Z h�و دو روز ��د آ� از .  ر<�� ��دسS$� �� ���� ح��$���ز, د, روز ��د آ� 

 را س�ق "$�3ك ���ي <روش �@ ��س6 از ه&�ن <رداي <�ت 7J� �ح&�. �Cري ��Cد
�� ��د
 /]ا

 
 .رار دا
� �رس$�, ��د آ� س�ق "$�3ك ه��ز �� ح�ض آ� در ��H �ر�� �+�P ��ن ���?


�Cن  oس�7Jن ��.ر�C
 ،oس �و از " �
 Iن ��د����� ��.ر7J� �J �J آ��;ر از  و 

�Cن .  سر رس$���ز��ن *��داه��� �7J.ر�� �ي .�ا.��" I� آ� در ��$G� ز�ر ��ر س

 آ� رس$���، �2� �� -�اي �7�� /;� ��ن ���?��د�I . "$3$�, ��د �;س �;س �� زد
و ���? ��ن rرف ه� را �ر ز�$� ر��L و <ر��د زد . و �+$� �2رار آرد��‘‘ !Hا�� اH ا�’’: 
                                                                                               :           آ�

�
�� ��ك �ر سرم 
��@! ��ك �ر سرم 
�! ـ ��ك �ر سرم $C� آ� ���Kآ  ! ���Kآ
@� ���Kسرم *��,؟ آ �� ��@� �� ��$C� آ� ���Kك �@؟ آ��آ�  ��$C� آ� ���K؟ آ

�را �� را ! "�ر, �Gرم! 7S�@Z�! "�رم. �� و ��دت را راح� آردي�ر سرم 
�,؟ ر<
�
��؟ دوري "�رت را �&� ��ا���� �ح&M آ��؟ ��ك �ر سرم 
�	� /]ا� ! Hا�� اH



 از 7J� ا-jرم! )ع(�� ا��م ح�$� !  ام از دس�? ر<�7S�@Z�7S�@Z?���  !� !ا�
!)ع(�� ا��م ح�$� ! دس�? ر<�  

 
� دا��� آ� ا�� ��د، ا�� ��دي آ� ه�اي *ن ��S از r	ر �رداد �.  ا��Gري �� دا���

���? ��ن �ر ز�$� . را �� ر�o ��ك در*ورد, ��د، �$�ي �� �رگ �� ه&را, �&� *ورد
��ر.�ش از سرش ر<� و �� ه�ي ژو�$�, ��آ��ري ر�UG �� دس� /رم ��د . ا<��د
�o �� ا��ا�� و ��ك �ر سر �� ر��L. ا<��د� Uح&�. �� -�ر���7Jرا -�ا زد��  .

,�2
 ���?. ���? ��ن را �� ا��.U �رد��.  سراس$&� ��د را رس������ح&�7J� و 
�ر .  را �;ر�� �� آردح��$��رادرش و .  ���� �� آرد��نD$��$� را �;ر�� �� ح�
               .                                                                                          آرد

                                            
 
 
 

 
 
 
 

 را ح��$�.  را �� ��G, ه�ي سرز�U *��د �� �Gر���ح��$� ه��ز ه? ��ن ���?
�;ر�� ��دري آ� �Gر /�
� اي را از دس� . او را �;ر�� آرد, ��د. /��ه�2ر �� دا���


�، ���? ��ن ��
ح��� اش را  د��ر دارح��$�و.�� . داد, اس� از �� .e7 اس� 
 و ح��$� ��D" ���C سS$�ا�� ’’���? ��ن /;�� ��د . از ه$h آس "�	�ن �����

��
�� ��
‘‘.�� �;ر���Dن آرد, ام. ���D7ن ���� ا��ر 
�د. دا  
                        

�ر  در �$�ن س��ر ز��ن در ا�� ا��ق، آ� �ح��$� و ��ن ���?ح�H در ا�� Zروب �	�ري، 
�� ��د�� و �D� ،آرد �� U�
�راغ ��دي از �$رون و س�ي �F�Hي روس� از درون رو
 ���
هر ��ر آ� ��D&Dن �� �G��2ر �� ا<��د، هر دو M+k ��ر ا��وه� را آ� �� دل دا

���Lر� �� I
���? . �� ��C2ر, �� �&�م و��د اح��س �� آرد��، و هر دو در درون ا
ا/ر ز��, ��د او ه? اHن !  را7S�@Z���ا �$��رزد ’’: ��ن /�ه� از سر حرص �� /;�

                                   ‘‘   ."�ر *وردن آ�ر هر ��3 ��� "���اري �$��. "�ر دار ��د
                                                            

�� د�Gر از ح$�ط �� /�ش -�اي �ع �ع /�س. ا��ق *.���ن از دود �ر��ك و ���Cآ� "ر ��د;

� /�س;�� را آ� �� �2� از 
��� ه�ي 7J� ا-jر. �&� رس$�H �
 در ح$�ط دا

7J�  /�, �� �	��� سر زدن �� سS$� و �ح&� 7J�. در�� /ردو *و��ان ��د ��د �� آرد
 آ� سرش از ��fD �ر��ك /رم ��د، �� ا��Cري *���ي 
$�CJ cد، "�	�ن از �D? ا-jر

��� /�ر�3� ا��ا��� ��د سر ا.�Cل و �$�ا�� از Jرق ���G� زور���ي آ� ح$�ط �� ر<
 �� �F/ از �S� و ،���$Dآ �ر�j-ا �7J���D/ �� آ�, .  �� ا��ق ��ز ��
 ��Zراناز ر

��* �&� �Jر -�اي رG. د� �ب ��� ��Jد ���� از زرا�� ,�
��ران �? �&� آ� 
روع 
، از ا��ق زا=� �� /�ش �� 
�2,و  �ح&�7J�، "�ر ��زاد �ح&�آر�?-�اي /ر�� . داد

.                                              و /�, -�اي /�و ه� از �ح��D" �5 �7��5. رس$�
                                                                                       

 


